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Dia Mundial do Meio Ambiente - 5 de Junho. 

O Dia Mundial do Meio Ambiente começou a ser comemorado em 1972, com o objetivo de 

promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente e alertar o público mundial e 

governos de cada país para os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do meio ambiente. 

Foi em Estocolmo, no dia 5 de junho de 1972, que teve início a primeira das Conferências das 

Nações Unidas sobre o ambiente humano e por esse motivo foi a data escolhida como Dia 

Mundial do Meio Ambiente. 

No Brasil ainda se celebra a Semana Nacional do Meio Ambiente, como consequência da data 

criada pela ONU. 

Todos os anos, as Nações Unidas dão um tema diferente ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Os 

temas para o Dia Mundial do Meio Ambiente são uma maneira de dar ideias para atividades de 

conscientização das populações e de proteção do meio ambiente. Podemos fazer nossa parte 

conscientizando nossa família que passará a ser um disseminador da proteção e preservação do 

meio ambiente e em consequência um futuro melhor para todos. Vamos então pintar um mural 

sobre a natureza; ajude a limpar uma praia; faça coisas com material reciclado, utilize materiais 

reciclados, comece a separar o lixo para ser reciclado e ajude a limpar um parque público. 

"É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve". - 

Victor Hugo 

PARTICIPAÇÂO ESPECIAL 

 As colaboradoras Vanessa Braga, Yara Araujo e Flávia Boitchenco, participaram da palestra. 
Fontes de recursos privados  realizada pelos Núcleos de Estudos Avançados do 3º Setor. Na 
PUC. O Núcleo de Estudos Avançados do 3º Setor promoveu um encontro para tratar da 
diversificação de renda  além dos recursos do Poder Público, propondo novas fontes de recursos 
para manter a Instituição. 
  
As colaboradoras Participantes: Vanessa Braga e Josyane Visnóveski participaram da palestra 
Direito a Cidadania, realizada pela Paulus. Na FUA – Cruzeiro do Sul. Durante os dois dias 
foram discutidos assuntos relacionados ao Direito a Cidadania envolvendo as Instituições e o 

http://www.calendarr.com/brasil/semana-mundial-do-meio-ambiente/


 
serviço prestado de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O palestrante foi o 
Prof. Ms. Carlos Ferrari em parceria com o Núcleo Paulus de Formação. Durante toda a formação 
foram propostas atividades para os participantes desenvolverem miniprojetos e discussão da 
nova concepção familiar. 
 
 

 

ARREGAÇANDO A MANGA 

 
Neste mês iniciamos mais duas novas oficinas na ASAC, Panificação edição III e Bolos 
recheados; nestes dois anos de funcionamento já frequentaram aproximadamente 40 assistidos e 
seus familiares em cada oficina. Parabém para suas duas voluntaria Bernadete e Priscila. 
 
Também neste mês houve a formatura da Segunda turma da AMMA- massagem sentada; 11 
assistidos se formaram depois de um ano de curso. Parabéns ao voluntario José Luís Sato e aos 
seus alunos. 
                                                

                      
 
Imagem geral da Segunda turma de formandos da AMMA está em posição de time de futebol; alguns em pé outros 
agachados. Ainda na foto em mesma posição o professor Sato e o Presidente da ASAC Srº Mylton Cruz 

 

 



 

HOMENAGEM 
 
 Nós da família ASAC estamos muito feliz pela homenagem feita na Câmara Municipal de 
Sorocaba, através do Projeto Conta comigo, no evento: Nota 10; a nossa mais antiga voluntaria 
Bernadete Rodrigues Leonardo. Parabéns a ela. 
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Imagem da Homenagem A voluntária Bernadete. Ela está ao centro ao seu 

lado direito as técnicas Vanessa Braga, Renata e Yara Araújo. Do lado 

esquerdo O marido Carlo, Alessandra e Sr° MyltonCruz presidente da ASAC. 
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